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.7ĵ. rievas uriUG danki speciale 'Liuja al vi kiuj b mvslis 
remus. i al ni-j utlvc.kcj, 1' ricevi infere aj ....... r.l... ,-<c. s- 
niki^j al j’m kiui mson kiu stacias . ■

; ri a;, titclu de nie, enlime , i.in oru ;. ..no s;al. . m- — 
.1;,. de 1- pli .ul.jc, k..lkaj sft ani'aia, s-..d vin, .'maie' r.- 

r,o riT jio tkcŭpti pru diva- caj m-ivnj; uj poi iu
e :.. s uionvnlu du ;.. .- riski : -k ... kun ..:■. , -:i devis
rmki.! ko ni n- javaj Ie sema vi ,iun;;o;i riii .rulis da 
pmalu .;cj , cii mi. .<..'. k.', ni-. iku mvadc! dovre. .... vi siejn 
..n.;. m.'.tl:;.m.t. /.clicinŭsj.i, .": nur tlujn kluj. ksi:!:a s nur 
eaa reseaj ejn *>&u ŝita’.' tiujn kiuj kuiektas n:_usp. melisa je 
kalektrinde j.ojn ki.nl pal meri u j , ....mmj 5 ..■!...smj k ;j

a ni vnliis vero k...j frukto ;.r mpan..! fipamnmn fo
& 1 s j kplpkU<htŭj miloj , pr.in|;ĵu fii etsi.aj :riuj sstas 
lu pluj rjr-L.v~4un tutr.ipfi.-jp , ni devas ckcepti (<p.trajta alojn 
....mm ;r.iĉ. vidpunkto , dn cianida vi irma pri Ie mi u nto ..i:r vi 
ĥs-join , iŭI iX-;.i n.3e-5 fidela cl rnir.: t jm.o a’ nie eavrin 
ku.j ni aif.-. Isvive kiu mtr.o ermigi 1:. loj gm.ndaj riunbmn 
sei s sporno cus ca j rica -.mome s j a

Raul ■■ u t >j

Radaktoro : Raul . ■ k L u
, 3-r s Av * fo r.usi-.m- _ ,

m_ŭ37m fmLmlVs J/ ■.lliur l-mnuum 
Tel: ( 70 j 31, u4. bl
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..1 (Javon -iiri ka {lis lin ii, u n.nio ..n .. . N 
eskis ekspoziciita saiaijui.ip-; tiu;.: tki ... .kua Jd.t j k j 
Cafisslcvc.kiu a irrtuncs al tie. 1: nJ> kiu >a. ■ s clc;j 
hiultu prilaborita 1.kolektejn per fii -Liistoj ekspozi** 
ciaj .

u.i gratulas la ĉe fi a si s vaka 
por iliaj sukcesaj je 1. filatela 
□ni bonaga popularigas ni n karen

jn cc- kci.J;uantojn 
ŭar per tiu 

lin.; von .

JT 3 I c. S I A j A ,

□ 70

AU 19 Villach 1975 10-16.5
DA 8 K^benhavn 1975 26.7-2.8
FEA 42 Montpellier 76 aprilo
HI 18 Lerida 75 18-22.7
HU 45 Hzvasarhely 75 11>r
HU 46 Gyula 75 8-16.7
EU 47 Abaliget 75 13-21.7
HU 48 Budapest 75 21.8
EU 49 Esztergom 75 21.8
HU 50 Budapest 75 31.12
EU 51 Mako 76 16.5
HU 52 Komlo 76 25-27.6
HU 53 Szeged 76 3-4.7
HU 54 Abaliget 76 18-27.7.
IT 25 Roma 1975 11-16.7

JA 20 Seto 1976 21-22.3

JU 22 Pohorje 1975 19.1 4
JU 23 T.Drezel 1975 19.9.
NE 14 Gravenhage 1975 26.7-2.8

SVE 21 Skelleftea , 76 12-18.6
SVE '22 Gotenburgo 76 24-31.7

FO 115 Poznan 2 1974 23.9
PO 116 Krakova 1975 11.5

IFEF-kgr cif
UK

27-a
60-a 

Nacia E-kgr -ms- 
35a nacia E-kgr

13-a S E U
8- a I E E N
4- a Varia E-semajno 
sama (Sica poste)
5- a VEE
E-Pacrenkonto
26-a nacia E-kgr
Fervojista E-renk.
9- a IRE N
36-a IKUE-kgr '
63-a nacia E-kgr

Fervojista E-renk. 
Trilanda E-konf.
48- a SAT-kgr
28-a IFEF-kgr
49- a SAT-kgr
Foiro
Fila-ekspo
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Poŝtstampoi
Kiuj poŝtstampoj estas kolektindaj por 

Esperar.to-koiektajo? Ciuj, kiuj tuŝas la in- 
ternacian lingvon. En mia kolektado nii 
trovis jenajn grupojn:

s) Esperanto ĝenerale. Stampoj kun la vor- 
io Esperanto aŭ simila mallonga teksto. 
Ekzemple nia bildo n-ro 1.

b) Jubileoj de Esperanto. Ni memoras pri 
la starnposerioj en Svislando, Ncder- 
lando kaj Pollando.

c) Esperanto-movado. Stampoj kun nura 
indiko de Esperanto-organizajoj kaj ga- 
7.etoj.

Esperanto
Ja inje rne: ĉia lingvo

Hclmut Son^abond
JUI Pollt ĉrnfisi 

Un Eci', I1<J

r. >



d) Esperantistaj okazajoj. Kongresoj, ren- 
kontiĝoj, konferencoj, inaŭguro cie mo- 
numentcj ktp. Ekzemple niaj bildoj n-ro 
2 kaj 3.

e) Zamenhof. Stampoj memorigaj pri liaj 
naskiĝtago kaj mortotago.

f) Esperantlingva varbado por ne-esperanta 
afero. Multa- tiaj aperis en Pollando, 
ekzemple okaze cie internacia Semajno 
de Korespondado, Internacia Foiro en 
Poznan ktp.

g) Stampoj memorigaj pri esperantistoj pro , 
ne-esperanta okazo. .Mi ne scias multajn; 
en Germanujo ekzemple aperis stampo 
honore ai Ciolkovski.

h) Stampoj pri la mondlingva problemo 
krom Esperanto. Tiu rubliko koncernas 
ta malmultajn stampojn pri ido ktp.

La poŝtoj uzas divesajn tipojn da stain- 
poj, kiujn ni ankaŭ atentu. Kutimaj stani- 
poj estas la rondaj aŭ aliformaj, kiuj sen,- 
valorigas la poŝtmarkoj. La specialaj tekstoj 
aŭ bildoj estas aranĝitaj kun ia dato kaj 
urbo. Krom tiuj normalaj ,,specialaj stam- 
poj" ekzistas kelkaj apartaj.

Maŝinstampoj: Apud la romia stampo, kiu 
montras urbon kaj daton, aperas- varhcela 
teksto. Ambaŭ jiartoj estas samtempe 
stampitaj, ili troviĝas sur la sama stampilo. 
Ekzemplo por maŝinstampo estas nia bildo 
n-ro 2.

Apudstampoj: Varbcelaj stampoj kiuj ne 
senvalorigas la poŝtmarkojn, sed troviĝas 
apud la senvaloriga stampo. Ekzemplo estas 
nia bildo n-ro 3. Ankaŭ en Brazilo aperis 
apudstampoj pri Esperanto.
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■' 28-a KONGRESO DE 5FEF
E — “i 12-ic junio-rare

. ' .- e&perjUi-^

ŜSCELLEFTEA-SVEDUJa

Bone atentu: Apudstampo laŭ filatela 
vidpunkto estas nur tiu, kiu estas stampita 
de la poŝto.

Gazeta stampo: En Brazilo la gazetoj 
transportitaj cle ia poŝto estas stampitaj per 
triangula stampo, kiu i.a. montras la nomon 
de la gazeto.

Afi a nko maŝine stampo: En multaj landoj 
firmoj kaj privatuloj rajtas afranki pobta- 
jojn per propra maŝino. Oni rajtas uzi varo- 
colan parton en la stampo. Rigardu ek- 
zemple rian bildon n-ro l.

Tia konciza superrigardo montras la 
diversecon en la poŝtstampa fako. Kiu 
kolektas poŝtstampoj n pri la temo Espe- 
ranto, decidis por ege interesa kaj tute ne 
enuiga okupo.

H. Heiss, Oberkirch, Germanujo
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.rkoj kun oo.-..-ranto -

kelkaj Jaruj .
Arozo : 17 francaj .-rankoj c.frr.nkicE. n. rJco.;; r.dxua 

al 12 intarnaciaj ras. lund-kuponuj , por 1 r. intrada 
aldoni fr.fr; 5,Sm al' kvar int-..rr.ucicj -.rus ^..J-au ..nu

k I A J A N u N C E l OJ ............................... .. .. .. ..

, ( rezervitaj peo- niaj lbroj - .

u’ro L. J...wLrJ;’iu , L.Jovanur.traat 16 , IU. J3JN kudari ani 
dezirus interrilati kun kolektantoj du Joj e rani a-gi u - 
.■.lerkoj kaj esperanta poetverkoj .

fr.fr


u? * -,\j ^vu.'iubU vj.L'*- < S'iLL.»j t iĵ. i?oC?.ljo '.j /tD Ol u iljL.L-uJi\iA

(. .2.-.. ....ruĵu, . irrLu'.-ur.n,.f:.j iĴU.l st- ..ipojn kuj tutaĵojn
:.\. .-.uri .ajn, unutagajn ,ordinarajn eĉ. maŝine, jn afrankojn 
pri „u. iu..iuj : ..uziko , fa ..ivalaj,folklora., opuruj, 
:. uzikisto j ktp ... Sportaj olimpiadoj, futbalo, biciklo- 
doj ktp.... Ŝakludo, forvojoj, urbaj transportoj, meraj 
lui.it uroj ..........

b’ro Jan JI3DA , ukr.Poezi 42 i-L.27 2Uu JTAAACHi./ICŬ
.-..ilu-ndo .kolektus ciujn neuzitajn PL kaj ovariojn kun 
ĉ, stumpoj pri pentristo j, ruĝr.-krufto , interŝanĝo 
povas stridi lu samajn ol Pollando, Gurmanid GJA, 
u ovio t u ni a ktp .. respon....s al ĉiuj .

J’ru uro Roseto! p.-iu,Akludi!, C.P. 5617 , R.755JC 
uJJU.UuTl 61 .ilu. ...niija . deziras interrilati por 
interi nĵi jonajn osparuntajajn;_ . UTK’ojn,stumpojn 
tutaĵojn,insignojn , glumarkojn .

Jre Jtanis!aw Gluu!..JA , Gkr.Poczt.44, . L:42-217 
Czostachowa 17 . Pollando , patas helpon por deiri 
neuzatan aŭstran aerogramoj n eldonita an E?5ŭa okaze 
spaciala fluga _ iillLADul. HIA kaj aŭstran P K
kun u. P... . Hivas eblecon .pupi pore de kanadaj dolaroj. 
Eltondas kankrutar. oferton .

J'ra nikolaj □TAALJUJaV , posta rastante, SU.34L047
O^kuCk. ( Soviatunio j.duzir s interrilati kun kolektantoj 
du ŭ.glumarkoj pri 1. evantoj, UTK ,specialaj .K kaj
P... pri a.uva;itaj ,

Jro Vilir.os HAJNAI , postfiah 40 , H.233I JUNAHAHAdZTl 
(Hungario J .Huntii Ŭ 2 internaciaj respond-ku... nuj sendas 
a;..ason da gaumi rkuj x.,;jrl;aj kaj porokazaj .

S-ro Marc Blondeel,22,rue Claude Debussy, 
P-591JO LAMBERSART kolektas uzitajn pni el la 
tuta mondo,Deziras korespondi por interŝanĝi 
pru ’ '
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u "ro Alberta DA u ILVA , due Afttunio Ferreira
9 3° t£sq. LIoDLA 5 Povi.urjaliu . deziras int. >rril.. ĉi 
pri RLA 'jĴ.Uui riĉoj, uspcrunĉisĉuj ricaj icaj
. uŝĉsĉui.ipc j .

J'ro Job.vnas FALU , dolme 21 , JU.Lit’ TALLIRN 
^.stanio „ interrij.i..cas por incgpĉahji esperan ĉis—
tajn : kovertojn cŭ novajn , Ĉu jai.! uzitajn, oficia- 
lajn al memfaritajn ktp.... 2.insignojn 
kuj fabelaj.un esperoneo .

ii're, Luis VldlNu , kuza I45u , 1:1 k; DU .NLJ Aldeo
33 (Argentino J sendus tv jen ĉinojn neuzitajn Pti 
momorigajn en kompletaj serioj, poŝtajn stumpojn 
de esperantistaj kun. vosuj an 19..ila kaj I973a -an 
Rosario kontraŭ ilustritaj libroj, broŝuroj ktp .. 
ĉio rilate al pentro arte,gravuraĵoj, skulptajoj 
kuj artaj muzeoj , revuojn , kajerojn, muksimuĉi-kĉvtojn

++++-!--h-+-ĵ--.--h--;--h- . ++•■ + i +++-;•+++++

K u N T R AŬ nur URII intarnacia respond-kupono

mi ..enuos libton da esperantistaj kolektantoj 
elĉerpitaj el nia internacia sliparo .

precizigu bono viajn intorŝanĵdszirojn kuj la 
landojn kiujn vi preferas .

La respondo as..os filatele afrankita .
Raul i.. E L u , 34 , Avenue du Russia F.G3700 

BELLERIVE u/Allier tranĉujo .

-----senpuga ni cnrepistrigos vin un nia sliparo 
kiu entanas nune kilo adresaĵtv,> .nregistrigitaj daoust 
mului! ol unu jaro .

La senpaga enregistrigo devas esti Ĉiujare renovigita
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I-ranca ja :
32e?. k. :n-’ro5a as uAT ,IK... ,l 
S-.lki.il Aprilo 1977 en SedariuuM PrancuJa ,

_ . . don bu .iitti. .
Sovietunia :

sendantaj : T I FI V I li 1976

unu ■ roktunguj. a r r&.r&ZcFitas norman cervon 
hciksto Tlfivin 1976. 33 JT 18

li. dui. r&ktangul—evala rapida zentas ;riaskc;n 
teksta 1976 TiPivin X kunfari nca du tiEJti

FI ”,I 1 « rki M

fJjjv/nJ AP™HU, 1 < U

Francujo :
;..antpclĴ.icr II. 111.1975 Kon reso de la grande

L .□ L» oG n

Japanujo :
beta dl/kL.VIII 1973 u3a jctp: na kongresu.

kia kolektanta historio.
Unue “ mi kolektis ciajn poŝtmarkojn.En la dua 

periodo mi kolektis nur porokazajn (komoraKttiv j.ĵLp) 
poŝtmarko j n. En la tria periodo, rii komencis kolekti 
Esperanto-poŝtmarko jn kaj - stampojn,-glumarkojn.

Li fine,antaŭ nei onge,decidi s kolekti "NUR ESPER- 
ANTAJII GLUMARKOJ II1,' kaj servas kiel "spertulo pri EGI'?* 
de usona glumarka societo.Tial, mi bezonas ĉiom cla -,i 
freŝaj informoj pri novaj kaj malĝiovaj glumarkoj. 
Conrad Fisher, Route ĉ. MEADVILLE /PA 16335-ŭTsono.

Radio ROMA - Esperanto,poŝtkesto 320. 1-00100 ROMA 
Sendu al Radio Roma poŝtkartojn,preferinde kun sur- 
presita poŝtmarko,kaj ne forgesu ĉiam aldoni adreson.
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n 2_Y_A
Laŭ sciigo al mi aperos novajn Esperantajn, poŝt- 
markojn en Fujeira kaj Omar, '

La serio konsistas el ĉ markoj en unu folios
La bildoj montras s P o t retoj de?
l.D-ro  Zamenhof kun teksto "Fondinto de Esperanto" 
2* Hector Hodler "La fondinto de UEA"
J.Prof. Ivo Lapenna -Prezidanto de UEA,

La aliaj_ 3 Kontraa bii doj ni Libroj kun titolo,
1, "La sankta Biblio" (Zamenhof)
2, "La nobla Korano"
5,”Betoniko" de Ivo Lapenna

Li ricevis la provpresonde "Fujeira" E-po s tmarko , 
Ĝi estas sufice Zcara, sed certe valoros multe post
iom da tempo, La ste ro .ne- v m m <4 3 , X' c*. Cl CL»

tis nun mi nur povas sciigi vin ke la eldono de
• "OL1AH" estas ofi ci ala., kaj aperos versajne en 

decembro 1976. '

Pli da detaloj kaj konsiloj por aceto venos en

venonta numero de la gazeto*

Ivar Paulsson

Nekrologo s
1976-09-1$ forpasis nian membron V/itold lAJEUSKI, 
Polio, Li estis vigla kolektanto,kaj ankaŭ vigle 
kaj alctive partoprenis en la laboro por aktivigi 
ni an m ov adon, l'-u ltaj g e s ami d e anoj r enk o n ti ĝi s la 
lastan dimancon por omaĝi lian memoron, EL? konde- 
lancas. I.P.
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